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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 -   

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter   
Catarina Flod (M) Gunnar Fastén (MP)   

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Bo Sandgren 
Tommy Mikkelsen 
Patrik Engström 
 

(C)  
(S) 
(SD) 
(S) 
 

  

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Anneli Karlsson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Verksamhetsstrateg  
Sekreterare 

  

Utses att justera: Magnus Dagmyr (S)  

Paragrafer: § 121 

Justeringsdatum:  2017-09-20 

   
Sekreterare …………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………………  
 Magnus Dagmyr 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-09-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-09-20 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-10-12 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 121 Ombyggnad stortorget - etapp 1, 2017/491 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att begära igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för att genomföra/upphandla 
projekt 1320 Stortorget ombyggnad under förutsättning att projektet kan genomföras 
inom av kommunfullmäktige beslutad budget om 31 481tkr 
 
att under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd, ge 
upphandlingschefen i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag som överensstämmer 
med kommunens upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling och 
inköp 
 
att under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd, bemyndiga 
verksamhetschef beställare/fastighetschef Magnus Persson att i övrigt teckna erforderliga 
handlingar för projektets genomförande 
 
att ärendet återrapporteras efter upphandling i januari 2018 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
En första etapp av Torget i Karlshamn skall byggas om en paviljong ska byggas samtidigt 
som den befintliga rivs. I Norr skall Lunden anläggas. 
 
Den del som vetter mot kyrkan får grusunderlag och en trädlund planteras. Här blir det 
Boulebana, amforor, sittplatser och ett konstverk att leka vid. 
 
Den nya Torgpaviljongen blir en avlång byggnad i smalt danskt tegel. Byggnaden har 
många stora fönster mot torget. I byggnaden skall det vara offentliga toaletter, Café och 
glassförsäljning. Caféet får ca100 platser inne och ca 90 platser ute. Glassen får ca 6 platser 
inne och ca 30 platser ute. 
 
Nuvarande parkeringsplats flyttar närmre Kungsgatan och parkeringen i norr tas bort 
totalt blir det några färre platser än idag, 33 stycken.  
 
Fontänen Böljelek bevaras men öppnas upp något mot byggnaden då en av rabatterna tas 
bort. 
 
Belysningen görs om med lampor som skall ge vackrare och tryggare miljö. Den nya 
trädlunden skall vara ljus dygnet runt. 
 
Mer än halva torget rörs inte. Torghandeln blir kvar där den är idag och parkeringen längs 
med Rådhusgatan bevaras. 
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I anslutning till paviljongen läggs nya stenplattor med markvärme under för 
uteserveringen. I övrigt är det samma gatsten som ligger idag som blir kvar. 
 
Upphandling av entreprenaden kommer att ske januari månad och arbeten kommer att 
påbörjas på plats i maj/juni månad 2018. Den gamla paviljongen kommer att rivas under 
oktober 2018. Den nya paviljongen beräknas vara färdigställd i maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från lokalsamordnare/projektledare Ulf Bjäreborn Olsson daterad 
2017-09-12 

 9 bilder för att beskriva utförandet 
 
Reservationer 
 
Lars Hasselgren (M), Britt Kilsäter (M) Tor Billing (SD) och Jörgen Kronsell (MP) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Lokalsamordnare/projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen 
Upphandlingsenheten


